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RESUMO 

 

Materiais cerâmicos ferroelétricos com estrutura perovskita (ABO3) são largamente utilizados 

em componentes de memória no estado sólido (FeRAM’s e DRAM’s) bem como em 

capacitores de múltiplas camadas, especialmente na forma de filmes finos. Quando dopados 

com íons de zircônio, materiais à base de BaTiO3 formam uma solução sólida conhecida 

como titanato zirconato de bário (BaTi1-xZrxO3). Também chamado de BZT, esse material 

pode sofrer significativas mudanças em suas propriedades elétricas diante de pequenas 

variações do teor de zircônio na rede cristalina. O presente trabalho consiste no estudo dos 

efeitos dos parâmetros de deposição de filmes finos de BaTi0,75Zr0,25O3 pelo método de spin-

coating sobre sua morfologia e propriedades físicas, utilizando um planejamento experimental 

do tipo Box-Behnken. A resina utilizada no processo de deposição foi sintetizada pelo método 

dos precursores poliméricos (Pechini) e foi subsequentemente dividida em três parcelas cada 

qual teve sua viscosidade ajustada para 10, 20 e 30 mPa∙s por meio de um viscosímetro 

rotativo. As resinas foram depositadas em substratos de Pt/Ti/SiO2/Si pelo método de spin-

coating em 15 diferentes combinações de viscosidade, velocidade de rotação (3000, 5500 e 

8000 rpm) e número de camadas depositadas (5, 8 e 11 camadas) previstas no planejamento e 

então calcinadas a 800ºC por 1h. A fase cristalina dos filmes foi determinada por difração de 

Raios-X (DRX) e indexada com a carta JCPDS 36-0019. Morfologia da superfície e tamanho 

de grão foram observados por meio de microscopia de força atômica (AFM) indicando filmes 

bem densificados e tamanho médio de grão em torno de 40nm. Imagens da seção transversal 

dos filmes foram obtidas por intermédio de microscopia eletrônica de varredura com emissão 

de campo (MEV-FEG), indicando espessuras bem uniformes variando de 140-700 nm entre 

amostras. Medidas de capacitância foram realizadas à temperatura ambiente com a ajuda de 

um analisador de impedância. Os filmes apresentaram valores de constante dielétrica de 55-

305 a 100kHz e baixa perda dielétrica. O planejamento indicou efeitos não significativos das 

interações entre os parâmetros de deposição sobre a espessura dos filmes. A metodologia de 

superfícies de resposta possibilitou uma melhor observação dos efeitos das variáveis. 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Ferroelectric ceramics with perovskite structure (ABO3) are widely used in solid state 

memories (FeRAM’s and DRAM's) as well as multilayered capacitors, especially as a thin 

films. When doped with zirconium ions, BaTiO3-based materials form a solid solution known 

as barium zirconate titanate (BaTi1-xZrxO3). Also called BZT, this material can undergo 

significant changes in their electrical properties for a small variation of zirconium content in 

the crystal lattice. The present work is the study of the effects of deposition parameters of 

BaTi0,75Zr0,25O3 thin films by spin-coating method on their morphology and physical 

properties, through an experimental design of the Box-Behnken type. The resin used in the 

process has been synthesized by the polymeric precursor method (Pechini) and subsequently 

split into three portions each of which has its viscosity adjusted to 10, 20 and 30 mPa∙s by 

means of a rotary viscometer. The resins were then deposited on Pt/Ti/SiO2/Si substrates by 

spin-coating method on 15 different combinations of viscosity, spin speed (3000, 5500 and 

8000 rpm) and the number of deposited layers (5, 8 and 11 layers) and then calcined at 800 ° 

C for 1 h. The phase composition of the films was analyzed by X-ray diffraction (XRD) and 

indexed with the JCPDS 36-0019. Surface morphology and grain size were observed by 

atomic force microscopy (AFM) indicating uniform films and average grain size around 40 

nm. Images of the cross section of the films were obtained by scanning electron microscopy 

field emission (SEM-FEG), indicating very uniform thicknesses ranging from 140-700 nm 

between samples. Capacitance measurements were performed at room temperature using an 

impedance analyzer. The films presented dielectric constant values of 55-305 at 100kHz and 

low dielectric loss. The design indicated no significant interaction effects between the 

deposition parameters on the thickness of the films. The response surface methodology 

enabled better observes the simultaneous effect of variables. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1.  Considerações Gerais 

 

A produção de componentes à base de materiais cerâmicos vem crescendo bastante 

nas últimas décadas, principalmente quando se trata de materiais cerâmicos avançados, que 

diferente das cerâmicas tradicionais, não podem ser encontrados no meio ambiente, sendo 

obtidas apenas em laboratório através de métodos de síntese. 

 O desenvolvimento e melhoramento de técnicas de obtenção e caracterização desses 

materiais tem cooperado com esse avanço, proporcionando o desenvolvimento de uma grande 

quantidade de novos trabalhos e, consequentemente, de novos produtos. 

 Dentre as aplicações para cerâmicas avançadas encontram-se materiais piezoelétricos, 

piroelétricos e capacitores. A necessidade de cerâmicas semicondutoras, principalmente no 

que diz respeito às propriedades ferroelétricas e dielétricas tem crescido bastante com o 

avanço da indústria de eletrônicos. 

 O fenômeno da ferroeletricidade em cerâmicas foi inicialmente constatado em 1921 

em um material conhecido como Sal de Rochelle (Tartarato de sódio e potássio). Cerca de 20 

anos depois, foram iniciados estudos daquela que seria a primeira dentre as cerâmicas 

ferroelétricas mais famosas, o titanato de bário (BaTiO3). Esse material era processado na 

forma de “bulk” e apresentava constante dielétrica relativamente alta (Wong et al., 1998). 

 Segundo Haertling (1999) as cerâmicas ferroelétricas estão ligadas a diversas 

aplicações como capacitores de alta constante dielétrica, sonares piezoelétricos, transdutores 

ultrasônicos, filtros de comunicação, dispositivos de segurança piroelétricos, transdutores para 

diagnóstico médico, motores ultrasônicos e memórias no estado sólido. Esta última é atribuída 

à forma de filme fino. 

Ainda segundo Haertling (1999), o desenvolvimento de materiais na forma de filmes 

finos foi possível a partir dos anos 70, quando novas tecnologias de processamento  bem 

como as novas exigências do mercado apontavam para o desenvolvimento de componentes 

eletrônicos cada vez menores. 

As chamadas memórias não voláteis baseadas em ferroelétricos (FeRAM’s) e as 

memórias de acesso aleatório dinâmico (DRAM’s) utilizadas usualmente em computadores 

são componentes responsáveis por armazenar informações. A diferença entre elas está no 

período de armazenamento. As memórias não-voláteis são capazes de guardar informações 

mesmo com a suspensão da energia de alimentação do dispositivo, diferente das memórias 



2 

 

voláteis, que perdem as informações nas mesmas condições. O armazenamento das 

informações só é possível com materiais que possuam constante dielétrica (K) relativamente 

alta (Otsuki et al., 2000). 

A tendência de inovação tecnológica caminha para equipamentos cada vez menores, 

mais leves e acima de tudo mais eficientes. Dessa forma, é preciso reduzir as dimensões de 

componentes como os FeRAM’s e DRAM’s. Isso é possível ao se utilizar materiais com 

constante dielétrica cada vez maior. 

 

1.2.  Materiais ferroelétricos 

 

1.2.1. Compostos ferroelétricos baseados em BaTiO3 

 

De acordo com Callister (2011), materiais ferroelétricos são dielétricos (isolantes) 

apresentam uma polarização mesmo na ausência de um campo elétrico. 

O titanato de bário (BaTiO3) é um dos materiais ferroelétricos mais estudados e 

aplicados até os dias atuais. Um dos motivos é o fato dele não ser composto por metais 

pesados, o que o torna menos prejudicial ao ser humano e ao meio ambiente desde sua 

fabricação até o seu descarte (Takenaka, 2010). 

Assim como a maioria dos materiais ferroelétricos, o BaTiO3 apresenta estrutura 

cristalina do tipo ABO3, mais conhecida como perovskita, tal que A representa um metal 

mono ou bivalente e B representa outro metal, porém tetra ou penta-valente (Bacha et al., 

2014). 

A representação mais simples da estrutura da perovskita é em seu estado paraelétrico, 

na qual apresenta uma estrutura cúbica simples pertencente ao grupo espacial Pm3̅m, de tal 

forma que o cátion metálico B está localizado no centro da célula cúbica cujos vértices são 

compostos pelos cátions metálicos A e as faces do cubo são compostas pelos átomos de 

oxigênio, que por sua vez formam um octaedro que também contém o cátion A em seu centro, 

como mostra a Figura 1 (Watras et al., 2013). 
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Figura 1 - Estrutura cristalina do tipo perovskita cúbica. 

  

Porém, na fase ferroelétrica, o material apresenta distorções na célula cúbica, 

possuindo, por exemplo, estruturas cristalinas do tipo ortorrômbica (Amm2), romboédrica 

(R3m) e tetragonal (P4mm), como é o caso do BaTiO3 (Ouedraogo et al., 1978). Tais 

estruturas estão representadas na Figura 2. 

 

Figura 2 - Estrutura cristalina do tipo perovskita em suas geometrias a) tetragonal; b) 

ortorrômbica e c) romboédrica. 

 

É possível notar nas imagens acima que os cátions encontram-se deslocados em 

relação aos octaedros formados pelo oxigênio. Esse distanciamento provoca uma separação 

das cargas distribuídas na rede cristalina e consequentemente ocorre polarização, representada 

pelo vetor P da Figura 3 (Wang et al., 2011). 
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Figura 3 - Estruturas cristalinas: a) cúbica (não polarizada); b) tetragonal (polarizada); c) 

ortorrômbica (polarizada) e d) romboédrica (polarizada). 
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A todo ferroelétrico está associado um ciclo de histerese ferroelétrica, descrito na 

Figura 4. 

 

 

Figura 4 - Curva de histerese elétrica. 

 

 A curva de histerese ferroelétrica representa os estados de polarização (P) do material 

diante da aplicação de um campo elétrico (E). Inicialmente, o material ferroelétrico possui 

seus dipolos elétricos orientados de modo aleatório tal que cada conjunto de dipolos 

adjacentes orientados no mesmo sentido representa o que se chama de domínio ferroelétrico.  

A polarização de saturação (PS) é a máxima polarização atingida pelo material quando 

sujeito a um campo elétrico. Ao remover o campo elétrico, o material apresenta uma 

polarização remanescente (PR) menor que PS, ou seja, há uma orientação preferencial 

levemente desordenada. Para que a total desordem dos dipolos (P=0) seja retomada, é preciso 

submeter o material a um campo elétrico coercivo (EC). As etapas citadas estão ilustradas na 

forma de domínios ferroelétricos na Figura 5 (Damjanovic, 2006). 
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Figura 5 - Estágios de polarização de um material ferroelétrico: a) Material não sujeito a 

campo elétrico e ausente de polarização; b) Polarização de Saturação; c) Polarização 

Remanescente; d) Campo Elétrico Coercivo. 

 

Conhecida como temperatura de Curie, Tc representa a temperatura de transição de 

fase ferroelétrica para fase paraelétrica, ou seja, para uma determinada temperatura T<Tc o 

material se comportará como ferroelétrico, caso contrário, se T>Tc o material terá 

comportamento paraelétrico. O BT possui Tc de aproximadamente 120°C. Além disso, para 

temperaturas abaixo de -90°C possui estrutura cristalina romboédrica, entre -90°C e 0°C 

predomina estrutura ortorrômbica e entre 0°C e 120°C predomina estrutura tetragonal (Lu e 

Han, 2013). 

De acordo com Favarim (2010), portanto, acima de 120°C, o BT apresenta estrutura 

cúbica ideal, de modo que não há deslocamento relativo dos cátions e consequentemente não 

há polarização espontânea (material paraelétrico). 

A temperatura de Curie pode ser modificada por meio de dopagem, ou seja, inserindo-

se cátions metálicos diferentes daqueles já existentes na rede original, de modo a formar uma 

solução sólida substitucional (Li e Bergman, 2005). 

O BaTiO3 é um composto extremamente versátil no que diz respeito à substituição de 

seus cátions metálicos (Ba e Ti) por outros cátions metálicos diferentes. Tais substituições 

podem provocar alterações significativas nas propriedades do material. 

A dopagem do sítio A substituindo cátions Ba
2+

 por cátions como Sr
2+

, La
3+

, Bi
3+

 e 

Ca
2+

 vem se tornando foco de diversas pesquisas. Todavia, pesquisas envolvendo a 

substituição no sítio B já vêm sendo desenvolvidas a décadas e suas propriedades são 

fortemente aplicadas principalmente no que diz respeito à substituição do Ti por Zr (Li e 

Bergman, 2005). 



7 

 

Jiwei et al. (2004) mostrou que com raio atômico de aproximadamente 86pm, o íon 

Zr
4+

 é mais estável quimicamente do que o íon Ti
4+

, que possui raio atômico de 

aproximadamente 74,5pm, causando expansão da estrutura tipo perovskita.   

O titanato zirconato de bário (BaTi1-xZrxO3), também conhecido como BZT pode 

sofrer consideráveis modificações em suas propriedades, mesmo com uma pequena variação 

da porcentagem do dopante Zr presente. 

Para dopagens de aproximadamente 15%, todas as transições de fase observadas no 

BT passam a ocorrer próximas à temperatura ambiente, melhorando sua constante dielétrica, 

bem como seus coeficientes piezoelétrico e piroelétrico. Para dopagens acima de 15% o 

material passa a exibir anomalia dielétrica difusa, o que significa que a transição de fase 

ferroelétrica-paraelétrica ocorre não de maneira abrupta, a uma temperatura exata, mas sim 

em uma faixa de temperaturas.  Por fim, para teores acima de 25%, o BZT apresenta 

comportamento relaxor (Park e Kim, 1998; Dixit et al., 2004; Jiwei et al., 2004). 

Os materiais ferroelétricos podem ser classificados como normais ou relaxores. Os 

materiais ferroelétricos normais apresentam uma curva de permissividade (ou mesmo 

constante dielétrica) máxima a uma temperatura de transição de fase ferro-paraelétrica (Tc) 

bem definida, que independe da frequência, como mostram as curvas da Figura 6 (Uchino, 

2010). 

 

 

Figura 6 - Curvas de constante dielétrica em função da temperatura de um material 

ferroelétrico normal.  

 

 Já os materiais ferroelétricos relaxores não possuem uma temperatura de transição Tc 

bem definida, pois essa é uma função da frequência na qual o material está sendo submetido, 

como mostra a Figura 7. 
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Figura 7 - Curvas de constante dielétrica em função da temperatura de um material 

ferroelétrico relaxor. 

 

1.2.2. Influência da espessura dos filmes finos de BZT nas propriedades elétricas 

 

As propriedades elétricas de um filme fino ferroelétrico podem sofrer alterações em 

função da sua espessura. Isso pode estar associado aos mais diversos fenômenos tais como: 

tamanho de grão, camada interfacial ou camada morta, variação estequiométrica, 

tensão/deformação. Dentre estas, as consideradas mais críticas são as camadas interfaciais e a 

tensão/deformação.  

Uma redução da relação de tensão/deformação na rede cristalina resulta no aumento da 

constante dielétrica. A interface entre o filme e o substrato pode apresentar uma deformação 

nos parâmetros de rede que vai gradualmente sofrendo redução à medida que se aumenta a 

espessura. Isso ocorre devido ao material apresentar maior estabilidade quando suas 

dimensões tendem às dimensões do material na sua forma de bulk (Oh et al., 2007; Doan et 

al., 2010). 

Segundo Kim e Lee (2002), a interface entre o filme e o eletrodo metálico é uma 

região de relativa desordem e que possui baixo valor de constante dielétrica, reduzindo 

também esse valor para o filme. Quanto mais fino é o filme, maior é a fração relativa dessa 

interface e maior será sua contribuição para a redução da capacitância do filme pois haverá 

favorecimento de acúmulo de cargas nessa região. 
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1.3.  Deposição de Filmes finos  

 

O processamento de materiais em forma de filmes vem sendo cada vez mais 

observado tanto em pesquisas científicas quanto na indústria. Esses filmes podem ser 

classificados como finos (espessura ~500nm) e espessos (espessura 10-25µm) (Carter e 

Norton, 2007). 

Mas não apenas a espessura é o que distingue os filmes finos dos espessos. Alguns 

autores como Carter e Norton (2007) classificaram esses filmes de acordo com o método de 

deposição, indicando que filmes finos seriam frequentemente obtidos por meio de fase vapor, 

enquanto que filmes espessos estariam associados a técnicas de deposição por solução ou 

barbotina. Nos últimos anos, contudo, é possível observar um grande volume de pesquisas em 

filmes finos obtidos por deposição por solução. 

Quintino (2014) mostra que as técnicas de deposição de filmes finos são separadas em 

três grupos principais: Deposição química de vapor (Chemical Vapour Deposition – CVD); 

Deposição física de vapor (Physical Vapour Deposition – PVD) e Deposição de solução 

química (Chemical Solution Deposition – CSD). Isso pode ser observado na Figura 8. 

 

 

Figura 8 - Fluxograma dos métodos de deposição de filmes finos. 
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Pesquisas de mercado, como mostra a Figura 9, apontam para uma larga utilização das 

técnicas PVD e CSD na deposição de filmes finos ferroelétricos até 2015, enquanto que o 

método CVD possui utilização irrelevante quando comparado às demais técnicas. É possível 

notar também que a técnica CSD vem crescendo em um ritmo muito mais acelerado em 

relação às demais, mostrando que esse é um método promissor na deposição de filmes finos 

ferroelétricos. 

 

 

Figura 9 - Pesquisa de mercado em filmes finos semicondutores em função do método de 

deposição (Cordis, 2011). 

 

1.3.1. Método PVD (Deposição Física de Vapor) 

 

No método PVD (ilustrado na Figura 10) um dado material é vaporizado e 

posteriormente sofre condensação sobre um determinado substrato. O material é usualmente 

aquecido até evaporar (evaporação térmica) ou pulverizado por íons (sputtering). 
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Figura 10 - Princípio de deposição pelo método PVD 

 

1.3.1.1. Evaporação Térmica 

 

O método de deposição por evaporação tem como objetivo uma transferência 

controlável de átomos de uma fonte aquecida até um substrato no qual a formação e o 

crescimento do filme ocorrem a nível atômico. Esse método é relativamente simples, tal que é 

preciso apenas aquecer um alvo, seja ele sólido ou líquido, até uma temperatura suficiente 

para que haja evaporação ou sublimação (Ohring, 2002). 

Diferentes meios de aquecimento podem ser adotados na realização da evaporação. O 

primeiro deles é através do efeito Joule em resistências elétricas. Essas resistências, 

normalmente à base de tungstênio, devem atingir altíssimas temperaturas e não podem reagir 

com o material alvo nem mesmo produzir gases ou quaisquer contaminantes, o que de fato é 

difícil de evitar. 

Outro meio de evaporação é através de um feixe de elétrons, o que diminui a 

probabilidade de contaminação e possibilita evaporação de materiais com elevadíssimas 

temperaturas de fusão. Por fim, a evaporação por laser pulsado consiste em focar um laser 

extremamente potente, sobre a superfície do alvo, garantindo excelente estequiometria do 

filme formado, entretanto, apresenta baixa taxa de deposição, dificultando sua utilização em 

escala industrial (Ohring, 2002). 

A evaporação de metais ocorre de maneira direta, pois evaporam na forma de átomos 

ou aglomerados de átomos. Porém muitos compostos sofrem dissociação devido ao 

aquecimento, de modo que a composição do vapor difere daquela do alvo sólido. Como 

consequência, o filme formado terá sua estequiometria alterada. Um exemplo disso é a 

evaporação da zircônia (ZrO2(s)ZrO(g)+1/2O2(g)). Nesse caso é preciso executar a 

evaporação em meio rico em oxigênio para garantir a estequiometria correta do filme a ser 

depositado (Carter e Norton, 2007). 
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1.3.1.2. Sputtering  

 

O método de deposição por sputtering consiste em arrancar átomos/íons da superfície 

de um material alvo por meio de transferência de momento a partir de um gás ionizado 

(normalmente argônio), como mostra a Figura 11. 

 

 

Figura 11 - Método Sputtering de deposição de filmes finos. 

 

Quando elétrons sofrem aceleração em um gás, colidem com os átomos deste gás, 

causando ionização, formando assim o plasma. O plasma de argônio possui uma cor 

característica roxa e pode ser comumente observado na preparação de amostras para 

microscopia eletrônica. 

De acordo com Gauch et al. (2014), no processo de sputtering, é aplicada uma 

diferença de potencial entre o material alvo (catodo) e o substrato a ser recoberto com o filme 

(anodo). Dessa forma, os íons positivos Ar+ são atraídos pelo alvo (negativo), havendo a 

colisão e transferência de momento, fazendo com que átomos se desprendam do alvo. 

O processo de sputtering é dividido pode ser executado sob tensão constante (DC 

sputtering), tensão alternada (RF sputtering) ou mesmo na presença de um gás reativo 

(sputtering reativo) (Sarkar, 2014). 
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1.3.2. Método CSD (Deposição por Solução Química) 

  

O método de deposição por solução química consiste em recobrir um dado substrato 

com uma solução que contenha os elementos necessários para a formação do filme fino 

cerâmico após um dado tratamento térmico. 

Esse método permite um controle rigoroso da estequiometria uma vez que os reagentes 

precursores utilizados na preparação das soluções são de uma forma geral, facilmente 

solubilizados no solvente utilizado durante o processo de síntese química. Esse é um fator 

muitas vezes determinante, uma vez que determinados compostos complexos necessitam de 

precisão estequiométrica, caso contrário poderão sofrer mudanças significativas em suas 

propriedades quando como filme. Outros aspectos positivos desse método são sua 

simplicidade de execução e seu baixo custo (Wördenweber, 2011). 

A deposição de filmes finos pelo método de solução química está associada a aspectos 

importantes como a seleção do substrato mais adequado – podendo esse ser silício, silício 

platinizado, arsenato de gálio e até mesmo vidro, por exemplo – além da rota de síntese 

química da solução precursora – usualmente adotam-se processos como sol-gel e suas 

variações, bem como decomposição de organometálicos – e também o método de deposição 

mais eficiente – os mais comuns são DIP-Coating (Recobrimento por imersão) e Spin-Coating 

(Recobrimento por Rotação). 

 

1.3.2.1. Sol-Gel 

 

De acordo com Alfaya e Kubota (2002), o método de síntese sol-gel consiste na 

mudança de um sistema do tipo sol para um sistema do tipo gel. Sol é o nome dado a uma 

dispersão estável de partículas coloidais (1-100nm) em um fluido. Já o gel consiste em uma 

estrutura rígida, seja de partículas coloidais (gel coloidal), seja de cadeias poliméricas (gel 

polimérico). 

No processo de gelificação para a formação de um gel coloidal é determinada por 

interações eletrostáticas ou estéricas entre as partículas. 

A formação do gel polimérico pode ser dividida em duas categorias: a) géis 

poliméricos inorgânicos – provenientes de alcóxidos metálicos ou quelatos metálicos 

estabilizados – b) géis poliméricos orgânicos. 
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A preparação dos géis poliméricos orgânicos é também conhecida como método dos 

precursores poliméricos. Esse método consiste na imobilização de metais quelados, o que 

evita a ocorrência de mudanças de homogeneidade em um posterior processo de degradação 

do polímero. 

O chamado método Pechini de síntese consiste na formação de quelatos metálicos a 

partir de um ácido (ácido cítrico, por exemplo) (Figura 12) e posterior poliesterificação 

quando na presença de um álcool (etileno glicol, por exemplo) e sob aquecimento. 

 

 

 

Figura 12 - Princípio da reação de esterificação do método Pechini de síntese. 

 

 Esta reação (poliesterificação) tende a continuar em sequência, dando origem a uma 

molécula polimérica. 

 A rota Pechini consiste na produção de uma resina polimérica por meio de uma 

poliesterificação entre os complexos de metais (previamente quelados utilizando ácido cítrico 

como agente quelante) e etileno glicol (agente polimerizante) em meio aquoso. O processo 

está ilustrado na Figura 13. 
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Figura 13 - Ilustração do processo de síntese Pechini (Pontes, 2001). 

 

Essa rota de síntese permite garantir uma boa homogeneidade composicional no gel e 

consequentemente no óxido posteriormente formado uma vez que a distribuição dos cátions 

metálicos na resina se dá de forma homogênea. 

As resinas poliméricas obtidas pela rota Pechini são usualmente utilizadas tanto na 

obtenção de pós cerâmicos quanto na deposição de filmes finos, como mostra o fluxograma 

da Figura 14. 
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Figura 14 - Fluxograma para obtenção de pós ou filmes finos cerâmicos a partir do método 

Pechini de síntese. 

 

1.3.2.2. Dip-Coating 

 

O método de deposição de filmes finos por imersão, também conhecido como dip-

coating consiste em mergulhar um substrato em resina precursora a fim de, após tratamento 

térmico, obter um filme fino do material desejado (Joly et al., 2014). 

O processo (Figura 15) consiste em cinco etapas: i) imersão verical do substrato em 

uma resina precursora; ii) emersão; iii) deposição; iv) drenagem e v)evaporação. 

 

 

Figura 15 - Estágios da deposição de filmes finos pelo método de Dip-Coating. 
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A etapa de emersão é executada sob velocidade controlada uma vez que consiste em 

uma etapa determinante para as características do filme como espessura, homogeneidade 

quantidade de defeitos. Mesmo na etapa de deposição, à medida que o substrato é retirado do 

reservatório, já se dá início à evaporação do solvente da resina. Por sua vez, a etapa de 

drenagem ocorre sob temperatura controlada. Por fim, a eliminação da parcela orgânica 

depositada é realizada por meio de tratamento térmico entre 100 e 400ºC. Tratamentos 

térmicos posteriores garantem a eliminação de matéria orgânica remanescente e propiciam a 

formação de um filme fino cerâmico cristalino (Melo, 2001). 

 O método de deposição por Dip-Coating é extremamente simples e de fácil execução, 

além de possibilitar o recobrimento de toda a superfície do substrato, bem como permite a 

deposição em peças de dimensões relativamente grandes. 

 

1.3.2.3. Spin Coating 

 

O método de deposição de filmes finos por spin-coating consiste em espalhar uma 

resina precursora sobre a superfície de um substrato por meio da ação de força centrífuga 

durante rotação a elevadas velocidades. Esse método pode ser melhor explicado pelas etapas 

ilustradas na Figura 16. 

 

 

Figura 17 - Estágios da deposição de filmes finos pelo método de Spin-Coating. 
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 Incialmente, a resina é liberada sobre a superfície do substrato, podendo este estar ou 

não em uma pré-rotação. Em seguida, no estágio de spin up, o equipamento irá acelerar até a 

máxima velocidade, expelindo o excesso de resina para fora do substrato. Já no estágio de 

spin off, ocorrerá a eliminação do excesso de solvente presente na resina e a viscosidade desta 

será tanta que o filme de resina não sofrerá qualquer tipo de escoamento. Por fim, haverá 

evaporação do solvente remanescente (Luurtsema, 1997). 

 Uma vez depositada a resina, esse método permite duas variações de deposição, como 

mostra o fluxograma da Figura 17. 

 

 

Figura 17 - Fluxograma das possíveis rotas seguidas durante a deposição de filmes finos por 

spin-coating. 

 

 Simon et al. (2009) mostram em seu trabalho que na rota 1 a resina é depositada e seca 

NC vezes (NC=Número de Camadas) (Rota 1.a – rota amorfa) e em seguida passa por 

tratamentos térmicos finais para obtenção do filme óxido (Rota 1.b), resultando em um 

processo relativamente mais simples. Esse modo de deposição é normalmente empregado 

para deposição de filmes que necessitam de certa porosidade. Já na rota 2 (camada após 

camada), o material sofre processos de secagem e de cristalização após a deposição de cada 

camada, resultando em filmes mais densos. 

A técnica de spin-coating é relativamente simples e extremamente robusta, permitindo 

controle rigoroso sobre a espessura do filme uma vez que poucas são as variáveis mais 

significativas do processo. Uma desvantagem dessa técnica é a dificuldade de se depositar 

filmes sobre substratos muito grandes. 
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Os dois principais parâmetros de deposição são a viscosidade do fluido e a velocidade 

de rotação. Quanto mais viscoso o fluido, mais dificuldade esse terá para sofrer espalhamento, 

resultando em maior espessura do filme. Já para a velocidade, quanto maior esta for, maiores 

as forças que agirão sobre o fluido e consequentemente mais deste será expelido para fora do 

substrato, resultando em um filme mais fino. A Equação 01 expressa a influência dos 

parâmetros de deposição sobre a espessura final do filme. 

 

ℎ =
ℎ0

(1+
4𝜔²ℎ0

2𝑡

3ƞ
)

1/2     Eq. 01 

 

 Nota-se nessa equação que a velocidade de rotação (ω) aparece como um termo 

quadrático, ou seja, seu efeito sobre a espessura é altamente significativo. Mesmo contendo 

termos como h0(espessura inicial) e t (tempo) o autor adota a velocidade (ω) e a viscosidade 

(ƞ) como parâmetros mais significativos (Büyükalaca e Bulut, 2004). 

  

1.4. Planejamentos Experimentais 

 

1.4.1. Considerações Gerais 

 

Para um dado sistema de interesse em estudo, é possível, por meio de planejamentos 

experimentais baseados em princípios estatísticos, extrair deste, o máximo de informação útil, 

realizando um número mínimo de experimentos. 

 Os métodos utilizados são ferramentas poderosas, com as quais vários objetos 

específicos podem ser alcançados, podendo-se fabricar produtos com melhores características, 

diminuir o tempo de seu desenvolvimento, aumentar a produtividade de processos, minimizar 

a sensibilidade de produtos às variações de condições ambientais. 

Às vezes o objetivo principal do pesquisador é otimizar o seu sistema, isto é, 

maximizar ou minimizar algum tipo de resposta. Pode ocorrer que ao mesmo tempo ele tenha 

que satisfazer determinados critérios. Por exemplo: produzir a máxima quantidade de um 

determinado produto ao menor custo e sem fugir das especificações. Uma técnica conveniente 

para isso é a metodologia de superfícies de resposta. 
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De acordo com Barros Neto et al. (1996), o primeiro passo é determinar quais são os 

fatores (variáveis controladas pelo experimentador) mais importantes para o sistema. O passo 

seguinte será avaliar quantitativamente sua influência sobre a resposta de interesse, bem como 

suas prováveis interações. 

As seguintes etapas em planejamento experimental são consideradas: Identificação de 

um problema; escolha dos parâmetros de interesse e seus níveis (valores); escolha das 

variáveis de resposta (dependentes dos parâmetros de interesse); determinação de um modelo 

de planejamento experimental; realização dos experimentos; análise dos resultados; 

conclusões e recomendações. 

Planejamentos experimentais vêm sendo extensivamente utilizados no estudo do 

comportamento dos materiais, normalmente voltado para avaliação dos parâmetros de 

processamento sobre as propriedades do material. Essa metodologia permite avaliar em um 

sistema a influência simultânea de pelo menos duas variáveis independentes sobre uma ou 

mais variáveis dependentes (respostas) desse mesmo sistema. Além disso, possibilita não 

apenas um estudo linear, mas também permite ajustes quadráticos (Faes et al., 2011). 

Dois tipos de planejamentos são usualmente utilizados. O planejamento fatorial 

completo e o planejamento Box-Behnken possibilitam criar modelos quadráticos, bem como 

trabalhar com metodologia de superfícies de resposta (Draper e Lin, 1996). 

 

1.4.2. Planejamentos Fatoriais 

 

1.4.2.1. Planejamentos Fatoriais Completos 

 

Para Barros Neto et al. (1996), ao executar um planejamento fatorial, em primeiro 

lugar especificar os níveis em que cada fator será estudado, isto é, valores dos fatores que 

serão empregados nos experimentos. Um planejamento fatorial requer a execução de 

experimentos para todas as possíveis combinações de níveis dos fatores. Cada combinação 

deve então ser ensaiada. Havendo n1 níveis do fator 1, n2 níveis do fator 2,... e nk níveis do 

fator k, o planejamento será fatorial n1 x n2 x ... x nk. Se 2 (dois) níveis são estudados, haverão 

2
k
 ensaios diferentes. Se dois fatores forem estudados (k=2) e o planejamento será do tipo 

fatorial 2
2
 , ou seja, necessitará de 4 (quatro) experimentos. 

 Nos planejamentos fatoriais de dois níveis costuma-se identificar os níveis superior e 

inferior com sinais (+1) e (-1), respectivamente. Estes valores são chamados de variáveis 

codificadas e ajudam a diminuir o esforço computacional nos softwares estatísticos. 
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 A Figura 18 é uma representação dos experimentos baseados nos níveis para k=2 e 

k=3. 

  

Figura 18 - Representação dos pontos experimentais em função de suas variáveis codificadas 

para k=2 e k=3. 

 

 É importante ter conhecimento da reprodutibilidade do sistema, para saber se os 

efeitos calculados são estatisticamente significativos. Para a obtenção do erro experimental, 

ensaios idênticos podem ser efetuados no centro da faixa experimental (Figura 19), os quais 

são chamados de pontos centrais.  

Normalmente, três pontos centrais são suficientes para expressar a reprodutibilidade. 

Esses pontos são expressos por (0) em termos de variável codificada. 

 

  

Figura 19 - Representação dos pontos experimentais com pontos centrais em função de suas 

variáveis codificadas para k=2 e k=3. 
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A Tabela 1 mostra quais combinações dos níveis de cada fator que devem ser 

realizadas experimentalmente para k=2 e k=3. 

 

Tabela 1: Combinações de fatores necessária para realização de um planejamento fatorial 

simples para k=2 e k=3. 

  k=2 k=3 

Experimento Fator 1 Fator 2 Fator 1 Fator 2 Fator 3 

1 -1 -1 -1 -1 -1 

2 1 -1 1 -1 -1 

3 -1 1 -1 1 -1 

4 1 1 1 1 -1 

5 0 0 -1 -1 1 

6 0 0 1 -1 1 

7 0 0 -1 1 1 

8     1 1 1 

9     0 0 0 

10     0 0 0 

11     0 0 0 

 

1.4.2.2. Planejamentos Fatoriais Completos com Pontos Axiais 

 

Segundo Barros Neto et al. (1996), quando um modelo linear (obtido por meio de 

planejamento fatorial completo simples) não é representativo, deve-se utilizar um 

planejamento composto central (PCC). Neste planejamento, pontos são adicionados para que 

um modelo quadrático seja ajustado (Figura 20). Este novo modelo, será então representativo. 

 

  

Figura 20 - Representação dos pontos experimentais com pontos centrais e axiais em função 

de suas variáveis codificadas para k=2 e k=3. 
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 Neste caso, os 2
k
 ensaios (ensaios de base) permanecem e 2k ensaios são adicionados, 

além dos três pontos centrais sugeridos, ou seja, um total de 2
k
+2k+3 experimentos. Portanto, 

para o número de fatores estudados k=2, tem-se um total de 11 experimentos a serem 

realizados, enquanto que para k=3 fatores, necessita-se de 17 experimentos. 

 O valor dos pontos axiais em variáveis codificadas é obtido utilizando a expressão: 

 

4)2(

k

      Eq. 02 

 

 Onde:  

α : Variável codificada; 

k : Número de fatores estudados. 

 

 Para um sistema com k = 2 fatores a serem estudados, tem-se α=  1,41 e para k=3 

teremos α=  1,68, por exemplo. 

A Tabela 2 mostra quais combinações dos níveis de cada fator que devem ser 

realizadas experimentalmente para k=2 e K=3. 

 

Tabela 2: Combinações de fatores necessária para realização de um planejamento fatorial 

simples para k=2 e k=3. 

 
k=2 k=3 

Experimento Fator 1 Fator 2 Fator 1 Fator 2 Fator 3 

1 -1 -1 -1 -1 -1 

2 -1 1 -1 -1 1 

3 1 -1 -1 1 -1 

4 1 1 -1 1 1 

5 -1,41 0 1 -1 -1 

6 1,41 0 1 -1 1 

7 0 -1,41 1 1 -1 

8 0 1,41 1 1 1 

9 0 0 -1,68 0 0 

10 0 0 1,68 0 0 

11 0 0 0 -1,68 0 

12     0 1,68 0 

13     0 0 -1,68 

14     0 0 1,68 

15     0 0 0 

16     0 0 0 

17     0 0 0 
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A Equação 3 é a expressão polinomial quadrática que correlaciona os valores dos 

fatores estudados e as respostas de um sistema por eles composto. 

  
   


k

i

k

i

k

i

k

j

jiijiiiii xxaxaxaay
1 1 1 1

2

0
ˆ   Eq. 3 

i=1, 2, 3, ..., k ; j=1, 2, 3, ..., k ; i≠j 

Nessa expressão, ŷ  representa a resposta, xi e xj são os valores codificados dos 

fatores; a0 é uma constante; ai, aj e aij são os coeficientes linear, quadrático e de interação, 

respectivamente. As superfícies de resposta são plotadas a partir das equações obtidas.  

1.4.3. Planejamento Box-Behnken 

 

Wu et al. (2012) afirmam que o planejamento experimental Box-Behnken, assim 

como o planejamento composto central, utiliza uma metodologia de superfícies de resposta, 

gerando equações polinomiais quadráticas para um sistema em estudo. Esse tipo de 

planejamento só pode ser executado para um número de fatores igual ou superior a quatro, de 

tal forma que apresenta excelentes resultados especialmente para três fatores. 

Esse tipo de planejamento experimental é ideal para casos em que se trabalhe com 

fatores cujos níveis sejam números inteiros e que se espere pelo menos uma das variáveis se 

comportando de modo quadrático. Isso seria impossível para planejamentos fatoriais simples 

devido à limitação a modelos lineares, bem como para planejamentos compostos centrais por 

exigirem valores não inteiros em seus pontos axiais (α). 

 No planejamento Box-Behnken (para três fatores), os pontos experimentais não estão 

mais localizados nos vértices de um cubo (como no planejamento composto central para k=3), 

mas sim na metade das arestas, além de pontos centrais também para avaliação da 

reprodutibilidade, como mostra a Figura 21 (Qian et al., 2013). 
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Figura 21 - Representação dos pontos experimentais necessários para o desenvolvimento do 

planejamento Box-Behnken para k=3. 

 

 É possível notar que para cada uma das 12 arestas há um ponto experimental, além dos 

três pontos centrais, somando um total de 15 experimentos a serem realizados no estudo de 

um sistema que contenha três variáveis independentes (fatores). A Tabela 3 mostra as 

combinações necessárias na execução desse planejamento. 

 

Tabela 3: Combinações de fatores necessária para realização de um planejamento Box-

Behnken para k=3. 

 
k=3 

Experimento Fator 1 Fator 2 Fator 3 

1 -1 -1 0 

2 1 -1 0 

3 -1 1 0 

4 1 1 0 

5 -1 0 -1 

6 1 0 -1 

7 -1 0 1 

8 1 0 1 

9 0 -1 -1 

10 0 1 -1 

11 0 -1 1 

12 0 1 1 

13 0 0 0 

14 0 0 0 

15 0 0 0 
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 Nota-se que com um número de experimentos inferior àquele necessário no PCC, é 

possível obter um modelo polinomial de segunda ordem, da mesma forma, mesmo sem os 

pontos axiais. Isso ocorre devido à chamada rotabilidade, que representa a possibilidade dos 

pontos do planejamento estarem contidos em uma circunferência (k=2) ou uma esfera (k=3) 

cujo centro está na mesma posição dos pontos centrais. Isso significa que a variância é a 

mesma para todas as respostas previstas de modo que planejamento não produza qualquer 

efeito em qualquer direção preferencial, como mostra a Figura 22.  

 

 

Figura 22 - Representação da rotabilidade apresentada pelo planejamento Box-Behnken para 

três variáveis. 

 

1.5. Objetivos 

 

Executar a síntese química de uma solução precursora pelo método Pechini para 

obtenção de filmes finos de titanato zirconato de bário (x=0,25) com propriedades elétricas de 

potencial aplicação em memórias no estado sólido. 

Utilizar um planejamento experimental do tipo Box-Behnken como ferramenta de 

auxílio no estudo dos parâmetros de deposição dos filmes pelo método de spin-coating. 

Estudar os efeitos dos parâmetros de deposição na morfologia e microestrutura dos 

filmes finos e estabelecer suas relações com o comportamento elétrico desse material, 

especialmente sua constante dielétrica.  
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2. MÉTODOS E PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 

2.1. Planejamento Experimental 

 

2.1.1. Montagem do Planejamento 

 

Uma vez que se deseja investigar a influencia dos parâmetros de deposição nas 

propriedades dos filmes, é preciso observar os parâmetros mais importantes. Verifica-se na 

literatura que viscosidade (ƞ), velocidade de rotação (ω) e número de camadas (NC) 

influenciam diretamente nas características finais do filme. O planejamento Box-Behnken 

para 3 fatores aponta para a realização de 15 experimentos. A Tabela 4 mostra as 15 

combinações necessárias para realização do planejamento em termos de variáveis codificadas 

e variáveis reais. As amostras foram identificadas de A1 até A15. 

 

Tabela 4: Combinações de fatores do planejamento Box-Behnken em termos de variáveis 

codificadas e seus respectivos valores reais. 

 

    

 

Variáveis Codificadas Variáveis Reais 

 

    

Amostra ƞ ω NC ƞ(mPa∙s) ω(rpm) NC 

A1 -1 -1 0 10 3000 8 

A2 1 -1 0 30 3000 8 

A3 -1 1 0 10 8000 8 

A4 1 1 0 30 8000 8 

A5 -1 0 -1 10 5500 5 

A6 1 0 -1 30 5500 5 

A7 -1 0 1 10 5500 11 

A8 1 0 1 30 5500 11 

A9 0 -1 -1 20 3000 5 

A10 0 1 -1 20 8000 5 

A11 0 -1 1 20 3000 11 

A12 0 1 1 20 8000 11 

A13 0 0 0 20 5500 8 

A14 0 0 0 20 5500 8 

A15 0 0 0 20 5500 8 
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Com o auxílio do software Statística, foram analisados os efeitos lineares e 

quadráticos de cada variável independente bem como os efeitos de interação entre elas, sobre 

a espessura e o tamanho médio de grão, possibilitando a criação de modelos quadráticos e 

consequentemente a obtenção se superfícies de resposta. 

 

2.1.2. Análise de Variância (ANOVA) 

 

O modelo proposto pelo Statistica precisa ser validado por meio de uma análise de 

variância. Essa análise consiste em construir manualmente uma tabela ANOVA a partir de 

dados fornecidos pela ANOVA do programa, e com isso, verificar se o modelo se ajusta ou 

não, de fato. 

O primeiro passo da análise é preencher a Tabela 5. 

 

Tabela 5: Análise de Variância 

 
Soma Quadrática G.L. Média Quadrática Fcalc Ftab 

Regressão (SQR) = (SQT - SQr) p-1 MQR = SQR / (p-1) MQR / MQr 

Tabela de 

distribuição 

F de 

Snedecor 

Resíduos (SQr) = (SQep + SQfaj) n-p MQr = SQr / (n-p) 
  

Falta de Ajuste 
(SQfaj) = “Lack of Fit” 

(Statistica) 
m-p 

   

Erro Puro 
(SQep) = “Pure Error” 

(Statistica) 
n-m 

   

Total 
(SQT) = “Total SS” 

(Statistica) 
n-1 

   

 

Onde: 

 G.L.: Graus de Liberdade; 

p: nº de parâmetros considerados; 

  n: nº de ensaios experimentais; 

  m: nº de ensaios não repetidos; 

  MQR: Média Quadrática da Regressão; 
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  MQr: Média Quadrática do Resíduo; 

  Fcalc: F calculado; 

  Ftab: F tabelado. 

 

 Os valores de SQT, SQep e SQfaj são fornecidos pela tabela ANOVA do Statistica. Com 

estes valores é possível preencher toda a tabela acima. 

 O valor de Ftab é obtido na tabela de distribuição F de Snedecor com área de 5% na 

cauda superior, tal que o grau do numerador corresponde ao G.L. de MQR e o grau do 

denominador corresponde ao G.L. de MQr. 

Montada a tabela, deve-se comparar os valores de Fcalc e Ftab. Para que o modelo seja 

considerado bem significativo, o Fcalc deve ser pelo menos 4 (quatro) vezes maior que o Ftab. 

 

2.2. Síntese Química da resina de BZT 

 

Os reagentes de partida utilizados na síntese foram o nitrato de bário e citratos de 

titânio e de zircônio. Os citratos foram preparados a partir de isopropóxido de titânio e n-

propóxido de zircônio, respectivamente, de modo que cada qual foi dissolvido em uma 

solução aquosa de ácido cítrico, como mostra o fluxograma da Figura 23.  

 

 

Figura 23 - Fluxograma do processo de preparação dos citratos metálicos.Fonte: 
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As informações dos reagentes quanto ao fabricante e pureza estão indicadas na Tabela 

6. 

Tabela 6: Especificação dos reagentes utilizados na síntese química de BZT. 

Reagente Fabricante Pureza 

Nitrato de Bário (BaNO3)2) INLAB  98,5% 

Isopropóxido de Titânio Aldrich  97%  

n-Propóxido de Zircônio NOAH Tec.  99,9% 

Ácido Cítrico Anidro Synth  99,5% 

Etileno Glicol Synth 99% 

Hidróxido de Amônio (NH4OH)  Dinâmica 26% 

 

A resina de BZT (x=0,25) foi preparada de acordo com o fluxograma da Figura 24. 

 

 

Figura 24 - Fluxograma do processo de preparação de resinas de BZT pelo método Pechini de 

síntese química. 
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A uma dada quantidade de água deionizada inicial aquecida a 60°C sob agitação, foi 

adicionada uma quantidade apropriada de ácido cítrico. Posteriormente, adicionou-se o nitrato 

de bário, obtendo-se assim um citrato de bário. À solução foram adicionados os citratos de 

titânio e de zircônio. Hidróxido de amônio foi adicionado lentamente à solução até que fosse 

atingido um pH=11 para se evitar a ocorrência de precipitação. Em seguida etilenoglicol foi 

adicionado seguindo uma proporção em porcentagem de massa entre esse e o ácido cítrico 

(AC/EG) de 60/40. A solução foi então mantida sob agitação a uma temperatura de 

aproximadamente 75°C para que ocorresse o processo de poliesterificação, seguido da 

evaporação do excesso de água até atingir uma viscosidade visualmente um pouco acima 

daquela desejada. 

 

2.3. Caracterização da resina 

 

A resina sintetizada foi dividida em três de modo que cada uma delas teve uma 

viscosidade diferente ajustada (10, 20 e 30 mPa∙s) por meio de inserção de água deionizada 

em um reômetro de cilindros concêntricos (Brookfield, DV-II+) a temperatura ambiente. 

Uma amostra da resina foi previamente tratada termicamente a 350°C/2h em forno 

mufla para obtenção do “puff”. A resina foi então submetida a análise térmica de medida 

simultânea de TG/DSC (Netzsch STA 449 F3). Uma amostra do “puff” foi posta em uma 

cadinho de alumina e submetida a tratamento térmico a 1000°C com taxa de aquecimento de 

5°C/min em atmosfera de ar sintético em fluxo de 30cm³/min. 

 

2.4. Procedimento de preparação dos filmes finos 

 

Ajustadas as viscosidades, as resinas de BZT (x=0,25) foram depositadas em 

substratos de silício monocristalino platinizado (Pt/Ti/SiO2/Si), pelo método de “spin-

coating”. 

Os substratos foram inicialmente limpos em banho ultrassônico com detergente para 

substratos (RBS 25) por 10 minutos. Em seguida foram enxaguados em água deionizada 

também sob ultrassom por mais 10 minutos. Por fim, os substratos foram secos sob jato de 

nitrogênio gasoso ultra puro e colocados em forno mufla, onde foram aquecidos até 450°C a 

uma taxa de 10°C/min e mantidos nessa temperatura por 30 minutos, resfriando naturalmente 

até a temperatura ambiente. 
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Os substratos foram então cobertos com as resinas e submetidos a diferentes rotações 

(3000, 5500 e 8000 rpm) por 40 segundos em um “spin-coater” mostrado na Figura 25. 

 

 

Figura 25 - Spin-coater utilizado na deposição de filmes (Fonte: http://goo.gl/9BVqrm). 

 

Terminada a deposição, os substratos recobertos foram colocados sobre uma placa de 

aquecimento a 80°C por 20 minutos para evaporação parcial do solvente. Em seguida, as 

amostras foram postas em um forno mufla e aquecidas até 450°C ao ar a uma taxa de 5°C/min 

e mantidas nessa temperatura por 1 hora para que houvesse eliminação de matéria orgânica da 

resina. Posteriormente as amostras foram aquecidas até 800°C a uma taxa de 5°C/min e 

mantidas nessa temperatura por 1 hora e resfriadas a 5ºC/min até a temperatura ambiente, 

formando um filme óxido cristalino. 

Depositada uma primeira camada, repetiu-se o processo de deposição, variando-se o 

número de camadas entre as amostras (5, 8 e 11 camadas). O processo completo pode ser 

observado no fluxograma da Figura 26. 
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Figura 26 - Fluxograma do processo de deposição das resinas de BZT por spin-coaing.  

 

2.5. Caracterização dos filmes finos 

 

2.5.1. Determinação das fases cristalinas 

 

Os filmes finos de BZT tiveram suas fases cristalinas identificadas por meio da técnica 

de difração de raios-X de baixo ângulo (Shimadzu, XRD-6000) com a configuração ilustrada 

na Figura 27. 

 

 

Figura 27 - Métodos de caracterização de materiais por difração de raios-X em suas 

configurações usualmente utilizadas: a) para pós ou materiais espessos; b) para filmes finos. 



34 

 

 Na configuração usualmente utilizada para pós, o feixe de raios-X incide sobre a 

amostra a um ângulo θ crescente, enquanto o detector também se desloca em um ângulo θ 

crescente. O inconveniente observado nesse método quando utilizado em filmes finos é que o 

feixe atinge uma profundidade tal que picos referentes ao substratos aparecem no 

difratograma. Já na configuração mostrada na Figura 27.b, o feixe incide em um pequeno 

ângulo α fixo, enquanto que apenas o detector se move a um ângulo θ crescente. 

 Algumas análises foram realizadas variando-se o ângulo α, buscando-se otimizar os 

resultados de modo a eliminar por completo do difratograma os picos referentes ao substrato. 

 

2.5.2. Microestrutura e Morfologia 

 

A morfologia da superfície dos filmes bem como o tamanho médio dos grãos foram 

observados por intermédio da técnica de microscopia de força atômica (AFM) (SPM-9700, 

Shimadzu) em modo não-contato. 

 A seção transversal dos filmes foi observada através de microscopia eletrônica de 

varredura com emissão de campo (MEV-FEG, Supra 35, Zeiss – Laboratório de 

Eletroquímica e Cerâmica – LIEC – UFSCar) para determinação da espessura dos filmes. 

 

2.5.3. Propriedades Elétricas 

 

Para que sejam realizadas as medidas elétricas dos filmes, é preciso montá-los em uma 

configuração característica dos capacitores (metal-filme-metal). A platina do substrato é tida 

como o eletrodo de base, enquanto que os eletrodos do topo precisam ser aplicados na 

superfície. Para tanto é necessário realizar uma deposição de ouro pelo método sputtering 

nessa superfície de tal forma que uma máscara com orifícios de aproximadamente 0,2mm de 

diâmetro ajudam a formar os eletrodos circulares na superfície do filme. 

O processo e a configuração de capacitor estão ilustrados na Figura 28. 
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Figura 28 - Deposição de ouro de outro sobre filmes finos (a), cobertos com uma máscara 

contendo orifícios (b), pelo método sputtering (c), na obtenção de eletrodos (d) para 

caracterização elétrica. 

 

As medidas foram realizadas no Laboratório de Materiais Nanoestruturados (UNESP – 

Bauru). Foram conduzidas no interior de um porta-amostra conectado aos equipamentos de 

análise. Estes por sua vez estão conectados a um microcomputador para aquisição dos dados. 

O porta-amostras e a configuração para aquisição dos dados estão ilustrados na Figura 29. 
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Figura 29 - Porta-amostra e sua configuração na medição das propriedades elétricas de filmes 

finos semicondutores. 

 

Um analisador de impedância (Hewlett-Packard, 4194A) foi utilizado para medir as 

capacitâncias a temperatura ambiente no intervalo de 500Hz a 1MHz. Medidas de 

capacitância versus voltagem (Curvas C-V) foram obtidas a temperatura ambiente, a uma 

frequência constante de 100kHz variando-se a voltagem de +20V a –20V e de –15V a +15V 

em amostras que não suportavam voltagens maiores que 20V. 

 Valores de capacitância também foram colhidos para duas amostras durante 

aquecimento do filme. 

 A constante dielétrica dos filmes pode ser obtida a partir da Equação: 

 

𝐾 =
𝐶𝑑

𝜀0𝐴
      Eq. 4 

 

 Em que K é a constante dielétrica, C representa a capacitância, d é a espessura do 

filme e Ɛ0 é a permissividade elétrica no vácuo (8,854x10
-12

F/m). 

 Curvas de histerese de algumas amostras foram obtidas com o auxílio de um sistema 

de ensaio ferroelétrico (Radiant Technologies, RT6000HVS). 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1.  Caracterização das resinas 

 

3.1.1. Viscosidade 

 

As três resinas obtidas pela síntese Pechini tiveram suas viscosidades ajustadas a 

temperatura ambiente com a ajuda de um reômetro rotativo. A Figura 30 mostra uma relação 

linear entre a taxa de cisalhamento e a tensão de cisalhamento das três resinas, o que significa 

que, de acordo com Lawrence e Zhou (1991), estes fluidos não terão sua viscosidade alterada 

pela ação de forças externas 

 

 

Figura 30 - Gráfico da Tensão de Cisalhamento pela Taxa de Cisalhamento das resinas de 

BZT com 10, 20 e 30 mPa∙s. 

 

 Pela Figura 31, constatamos que as viscosidades permanecem constantes para 

diferentes velocidades de rotação executadas pelo equipamento. Como consequência disso, 

temos que o método de spin-coating não sofrerá quaisquer interferências negativas devido ao 

comportamento do fluido, uma vez que é preciso acelerá-lo até se atingir a velocidade de 

deposição. 
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Figura 31 - Gráfico da viscosidade pela velocidade de rotação das resinas de BZT (x=0,25) a 

10, 20 e 30 mPa∙s. 

 

3.1.2. Análise Térmica 

 

As análise térmicas de TG e DSC foram executada apenas para a resina original da 

síntese química, uma vez que as três resinas provenientes desta diferem entre si apenas na 

quantidade de água.  Após a execução do “puff” da resina de BZT logo após a síntese, o 

material desaglomerado foi então analisado e os resultados são mostrados na Figura 32. 

 

 

Figura 32 - Curvas de termogravimetria e calorimetria diferencial do “puff” de BZT (x=0,25). 
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A perda de massa ocorrida até aproximadamente 100°C está associada a perda de 

umidade e gases adsorvidos na amostra. Uma perda mais acentuada ocorrida entre 300 e 

500°C seguida de uma menor perda entre 500 e 600°C estão associadas à perda da parcela 

orgânica proveniente das cadeias carbônicas originadas no processo de síntese. Por fim, a 

temperaturas acima de 600°C o material não sofre mais perdas significativas de massa. 

Paralelamente, as perdas de massa observadas na TG são evidenciadas pela curva de 

DSC. A uma temperatura de aproximadamente 610°C nota-se uma linha com tendência 

exotérmica associada ao processo de cristalização da fase perovskita do BZT. 

 

3.2. Caracterização dos filmes 

 

3.2.1. Estrutura cristalina por DRX 

 

As análises estruturais por difração de raios-X dos 15 filmes de BZT (x=0,25) foram 

executadas pelo método do ângulo rasante, e otimizadas até que as intensidades de difração 

referentes ao substrato fossem suprimidas, resultando apenas nos picos referentes ao BZT. Os 

difratogramas obtidos foram indexados à carta JCPDS 36-0019 referente à BaTi0,75Zr0,25O3, 

indicando estrutura cristalina do tipo cúbica. 

A Figura 33 mostra um difratograma representativo para as 15 amostras, uma vez que 

não há alteração na composição entre as amostras. 

 

 

Figura 33 - Difratograma representativo dos filmes finos de BZT (x=0,25). 
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 A Tabela 7 mostra os valores de parâmetro de rede do BZT (x=0,25) tanto indicado na 

carta quanto o obtido por refinamento. 

 

Tabela 7: Valores de parâmetro de rede segundo JCPDS 36-0019 e segundo refinamento pela 

estrutura ICSD-188354 para todas as amostras. 

Amostra 
Parâmetros de 

Rede JCPDS (Å) 
Parâmetros de Rede do Refinamento (Å) 

A1 

a = b = c = 4,0520 

a = b = c = 4,0433 

A2 a = b = c = 4,0370 

A3 a = b = c = 4,0411 

A4 a = b = c = 4,0494 

A5 a = b = c = 4,0415 

A6 a = b = c = 4,0394 

A7 a = b = c = 4,0435 

A8 a = b = c = 4,0424 

A9 a = b = c = 4,0466 

A10 a = b = c = 4,0507 

A11 a = b = c = 4,0483 

A12 a = b = c = 4,0524 

A13 a = b = c = 4,0483 

A14 a = b = c = 4,0400 

A15 a = b = c = 4,0441 

 

Pelos dados do refinamento não foi possível concluir se há presença de fases 

secundárias, uma vez que não foram constatadas significativas mudanças nos parâmetros de 

rede do material. 

 

3.2.2. Microestrutura e Morfologia 

 

3.2.2.1.  Resultados das análises microscópicas 

 

A morfologia superficial e o tamanho médio de grão dos filmes finos de BZT foram 

observados pela técnica de microscopia de força atômica (AFM). 

As imagens das amostras A1-A15 podem ser observadas na Figura 34.  
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É possível observar que as amostras apresentaram baixa porosidade, estreita 

distribuição do tamanho de grão e boa homogeneidade superficial. O tamanho médio de grão 

de todas as amostras não variou significativamente e está em torno de 40 nm. Os dois 

extremos observados são as amostras A5 e A9, que apresentam tamanho médio de grão de 

aproximadamente 31 nm e 56 nm, respectivamente. 

 



42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

 

 

  

Figura 34 - Imagens de microscopia de força atômica das amostras de BZT. 
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Imagens da seção transversal dos filmes finos de BZT foram obtidas por microscopia 

eletrônica de varredura (MEV). As imagens mostraram que os filmes apresentam boa 

uniformidade na espessura, boa adesão ao substrato e boa densificação. Os 15 filmes tiveram 

suas espessuras medidas e apresentaram valores de espessura média de 140,9 nm até 699,0 

nm, respectivamente para as amostras A3 e A11. As seções transversais das amostras podem 

ser vistas na Figura 35. 
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Figuras 35 - Microscopia eletrônica de varredura das amostras de BZT. 

 

Os valores mensurados das espessuras (d) dessas amostras estão registrados na Tabela 

8 em função das variáveis de deposição. 

 

Tabela 8: Valore de espessura (d) dos filmes finos de BZT para cada combinação de 

parâmetros de deposição. 

  Variáveis Codificadas Variáveis Reais Resposta 

Nome da 
ƞ ω 

Número de 

Camadas 
ƞ ( mPa∙s) ω (rpm) 

Número de 

Camadas 
d (nm) 

Amostra 

A1 -1 -1 0 10 3000 8 224,9 

A2 1 -1 0 30 3000 8 330,2 

A3 -1 1 0 10 8000 8 140,9 

A4 1 1 0 30 8000 8 206,6 

A5 -1 0 -1 10 5500 5 144,0 

A6 1 0 -1 30 5500 5 160,4 

A7 -1 0 1 10 5500 11 200,8 

A8 1 0 1 30 5500 11 468,9 

A9 0 -1 -1 20 3000 5 376,0 

A10 0 1 -1 20 8000 5 171,4 

A11 0 -1 1 20 3000 11 699,0 

A12 0 1 1 20 8000 11 383,5 

A13 0 0 0 20 5500 8 330,4 

A14 0 0 0 20 5500 8 351,1 

A15 0 0 0 20 5500 8 392,9 
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3.2.2.2.  Planejamento Experimental 

 

Realizado o planejamento Box-Behnken baseado nos dados da Tabela 7, foi então 

montada a tabela ANOVA (Tabela 9) para verificação do ajuste do modelo.  

 

Tabela 9: Tabela ANOVA para verificação do ajuste do modelo. 

  Soma Quadrática G.L. Média Quadrática Fcalc Ftab 

Regressão 308432,3 5 61686,46 46,59 3,36 

Resíduos 14563,7 11 1323,97273 
  

Falta de Ajuste 12536,4 8 
   

Erro Puro 2027,3 4 
   

Total 322996 14 
   

 

 

A tabela ANOVA apresentou um valor de Ftab aproximadamente 13 vezes maior que o 

Fcalc, o que indica que o modelo obtido é sim significativo, possibilitando a obtenção de 

superfícies de resposta confiáveis (Figuras 36-38). 
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Figura 36 - Superfícies ω X ƞ para a espessura dos filmes finos de BZT e suas respectivas 

equações (em função de variáveis codificadas) a a) 3000 rpm; b) 3000 rpm; c) 5500 rpm; d) 

8000 rpm. 
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Figura 37 - Superfícies NC X ƞ para a espessura dos filmes finos de BZT e suas respectivas 

equações (em função de variáveis codificadas) a a) 3000 rpm; b) 3000 rpm; c) 5500 rpm; d) 

8000 rpm. 
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Figura 38 - Superfícies NC X ω para a espessura dos filmes finos de BZT e suas respectivas 

equações (em função de variáveis codificadas) a a) 10  mPa∙s; b) 10  mPa∙s; c) 20  mPa∙s; 

d)30  mPa∙s. 

 

De modo geral, ao observarmos o comportamento das superfícies de resposta para a 

espessura dos filmes, é evidente o aumento da espessura do filme diante do aumento da 

viscosidade da resina de BZT. Isso ocorre, pois resinas com maiores viscosidades possuem 

maior dificuldade de sofrer escoamento sobre o substrato durante o processo de deposição por 

spin-coating (Fang et al., 2008; Dai et al., 2014). 

Outro comportamento esperado e observado nas curvas acima é a diminuição da 

espessura do filme com o aumento da velocidade de deposição no spin-coating. Isso ocorre 

pois velocidades mais elevadas estão associadas a maiores forças (centrífugas) agindo sobre o 

fluido durante o espalhamento (Soo et al., 2013; Wiltschka et al., 2014). 

Por fim, naturalmente, observamos o crescimento da espessura do filme com o 

aumento do número de camadas. 
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 A partir das informações do planejamento, é possível estimar o comportamento da 

espessura para qualquer combinação de velocidades de rotação (de 3000-8000rpm), 

viscosidades (10-30 mPa∙s) e número de camadas (5-11). 

 Com as equações das superfícies acima é possível ajustar os parâmetros de deposição 

mais adequados. Por exemplo, o parâmetro mais difícil de se controlar é a viscosidade da 

resina e nem sempre há tempo de fazê-lo criteriosamente. Portanto, fixando o valor de 

viscosidade, controlamos a espessura do filme por meio de ajustes de velocidade e de número 

de camadas.  

Quando o prazo de produção torna-se ainda menor, devemos fixar um valor baixo de 

número de camadas (uma vez que quanto mais camadas, mais demorado o processo) e 

controlar a espessura do filme com a velocidade mais adequada para um dado conjunto de 

viscosidade e número de camadas, otimizando assim o processo.  

É possível notar que estas equações das superfícies não apresentam componentes de 

interação entre variáveis, uma vez que os efeitos desses componentes foram considerados não 

significativos pelo modelo criado. Dessa forma, podemos ilustrar o comportamento da 

espessura em função da velocidade de deposição, fixando-se as viscosidades e o número de 

camadas, como mostra a Figura 39. 

 

 

Figura 39 - Curvas da espessura dos filmes de BZT em função da velocidade de rotação na 

deposição. 
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Nessa imagem observamos a não-linearidade do efeito da velocidade e a linearidade 

no incremento entre as curvas com diferentes viscosidades. Além disso, é possível notar ainda 

mais facilmente as baixas espessuras associadas a baixas viscosidades e número de camadas e 

altas velocidades, bem como o inverso. 

 

3.3. Caracterização elétrica 

 

As propriedades dielétricas dos filmes finos de BZT foram analisadas e estão 

ilustradas na Figura 40.  
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Figura 40 - Curvas Kxf, Dxf e CxV das amostras de BZT. 

 

Temos então as curvas de constante dielétrica e fator de dissipação (D), ambas em 

função da frequência. Os resultados da constante dielétrica para as 15 amostras a 100kHz 

variaram de aproximadamente 55 até 305 respectivamente para as amostras A13 e A11.  
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O valor extremamente baixo apresentado pela amostra A13 não corresponde ao valor 

usualmente encontrado na literatura, uma vez que valores cada vez maiores de constante 

dielétrica são mais desejáveis do ponto de vista de aplicação. Já os valores apresentados pela 

amostra A11 são relativamente altos quando comparados aos apresentados por Marques et al. 

(2007), por exemplo, e estão associados a pequenos fatores de dissipação na faixa de 

frequências de 10Hz até 1MHz. 

A critério de estudo do efeito da espessura dos filmes sobre as propriedades elétricas, 

mais precisamente a constante dielétrica, foi então construído um diagrama contendo as 

espessuras mensuradas das amostras, bem como suas respectivas constantes dielétricas. 

 O resultado disso foi a Figura 41, que mostra a tendência linear do aumento da 

constante dielétrica dos filmes de BZT com o aumento da espessura desses filmes, 

comportamento esse previamente discutido por Doan et al. (2010). 

 

 

Figura 41: Relação com tendência linear e diretamente proporcional entre constante dielétrica 

e espessura de filmes finos de BZT. 

 

É possível associar a elevada constante dielétrica da amostra A11 à sua elevada 

espessura (699,0 nm), porém a amostra A13 (330,4 nm) não possui a menor espessura, mas 

sim a amostra A3 (140,9 nm).  

A diferença entre as amostras A11 e A13 pode ser observada nas suas curvas de 

capacitância (C) em função da voltagem (V) medidas a 100kHz (Figura 40), de tal forma que 

A11 apresenta curvas praticamente sobrepostas (comportamento característico de materiais 

paraelétricos) e A13 curvas bastante defasadas (comportamento característico de materiais 

ferroelétricos). 



59 

 

É possível notar também que as três amostras com maior desvio em relação à reta na 

Figura 41 (A12, A13 e A14) são as que apresentam maiores defasagens entre suas curvas 

CxV. Dessa forma, baseado em estudos realizados por Tang et al. (2004), podemos interpretar 

que essas três amostras podem apresentar acúmulo de cargas nas regiões de contorno de grão. 

 Outra possível explicação apresentada por Tong et al. (2011) é da existência da 

chamada “camada morta”, uma região de defeitos presente na interface entre o filme e o 

eletrodo metálico, causando aprisionamento de cargas na região, resultando em uma “pseudo” 

polarização espontânea característica dos ferroelétricos. Além disso, do ponto de vista 

estrutural, tais defeitos reduzem o valor de constante dielétrica do material. Ambos 

comportamentos foram observados nas  amostras (A12, A13 e A14). 

 Por fim, devemos notar que as curvas CxV de todas as amostras apresentaram 

defasagem, mesmo que muito discreta. Dessa forma, as curvas de capacitância (C) em função 

da temperatura (T) foram observadas em amostras com considerável defasagem (A8) e 

discreta defasagem (A9), como mostra a Figura 42. 

 

Figura 42 - Curvas das medidas de capacitância (C) em função da temperatura (T) a 100kHz. 

Devemos notar que a tendência da curva para temperaturas próximas à temperatura 

ambiente apontam para um comportamento típico de regiões de transição difusa, com 

variação suave da capacitância à medida que se aumenta a temperatura. 

Segundo Park e Kim (1998), esse comportamento é característico do fenômeno da 

transição de fase difusa de tal forma que o material à temperatura ambiente possa apresentar 

uma configuração estrutural de transição entre fase tetragonal (ferroelétrica) e cúbica 

(paraelétrica) tal que as regiões tetragonais favorecem a ocorrência de polarização espontânea 

dos filmes finos. 
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4. CONCLUSÕES 

 

 No presente trabalho, foi realizada a síntese química de resinas de BZT (x=0,25) pelo 

método dos precursores poliméricos (Pechini), o que contribuiu para obtenção dos filmes 

óxidos com a estequiometria desejada partindo-se de um método relativamente simples e 

barato. 

 O método de deposição por spin-coating das resinas sobre um substrato se mostrou 

uma técnica simples e relativamente barata, sem elevados gastos do ponto de vista energético 

e de equipamentos. 

 A utilização do planejamento estatístico Box-Behnken facilitou observar a influência 

dos parâmetros de deposição sobre as propriedades do filme e, além disso, tornou possível a 

manipulação e otimização nas deposições. 

 Diferente da microestrutura, a morfologia dos filmes, mais precisamente suas 

espessuras, apresentaram variações significativas em função dos parâmetros de deposição. 

Como consequência disso, foram obtidos filmes de BZT com diferentes constantes dielétricas, 

algumas destas, relativamente altas e com baixo fator de dissipação, o que garante esse 

material como um potencial elemento na composição de memórias no estado sólido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

5. REFERÊNCIAS 

 

ALFAYA, A. A. S.; KUBOTA, L. T. A UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS OBTIDOS PELO 

PROCESSO DE SOL-GEL NA CONSTRUÇÃO DE BIOSSENSORES. Quim. Nova, v. 25, 

n. 5,  2002.    

 

BACHA, E.  et al. Electrophoretic deposition of BaTiO3 thin films from stable colloidal 

aqueous solutions. Journal of the European Ceramic Society, v. 34, n. 10, p. 2239-2247, 9// 

2014. ISSN 0955-2219. Disponível em: < 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0955221914001149 >.  

 

BARROS NETO, B.; SCARMINIO, I. S.; BRUNS, R. E. Planejamento e Otimização de 

Experimentos. 2. Campinas, SP:  1996. 

 

BÜYÜKALACA, O.; BULUT, H. Detailed weather data for the provinces covered by the 

Southeastern Anatolia Project (GAP) of Turkey. Applied Energy, v. 77, n. 2, p. 187-204,  

2004. ISSN 03062619.   

 

CALLISTER, W. D. Ciência e Engenharia de Materiais: Uma Introdução. LTC, v. 7 ed,  

2011.    

 

CARTER, C. B.; NORTON, M. G. Ceramic Materials Science and Engineering.    2007. 

 

CORDIS. High volume piezoelectric thin film production process for microsystems: 

Noruega 2011. 

 

DAI, Y. Q.  et al. Thickness effect on the properties of BaTiO3–CoFe2O4 multilayer thin 

films prepared by chemical solution deposition. Journal of Alloys and Compounds, v. 587, 

p. 681-687,  2014. ISSN 09258388.   

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0955221914001149


62 

 

DAMJANOVIC, D. Chapter 4 - Hysteresis in Piezoelectric and Ferroelectric Materials. In: 

MAYERGOYZ, G. B. D. (Ed.). The Science of Hysteresis. Oxford: Academic Press, 2006.  

p.337-465.  ISBN 978-0-12-480874-4. 

 

DIXIT, A.  et al. Phase transition studies of sol–gel deposited barium zirconate titanate thin 

films. Thin Solid Films, v. 447–448, n. 0, p. 284-288, 1/30/ 2004. ISSN 0040-6090. 

Disponível em: < http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040609003010654 >.  

 

DOAN, T. M.; LU, L.; LAI, M. O. Thickness dependence of structure, tunable and 

pyroelectric properties of laser-ablated Ba(Zr0.25Ti0.75)O3thin films. Journal of Physics D: 

Applied Physics, v. 43, n. 3, p. 035402,  2010. ISSN 0022-3727 

1361-6463.   

 

DRAPER, N. R.; LIN, D. K. J. 11 Response surface designs. In: GHOSH, S. e RAO, C. R. 

(Ed.). Handbook of Statistics: Elsevier, v.Volume 13, 1996.  p.343-375.  ISBN 0169-7161. 

 

FAES, A.  et al. Design of experiment approach applied to reducing and oxidizing tolerance 

of anode supported solid oxide fuel cell. Part I: Microstructure optimization. Journal of 

Power Sources, v. 196, n. 17, p. 7058-7069,  2011. ISSN 03787753.   

 

FANG, H.-W.  et al. Dip coating assisted polylactic acid deposition on steel surface: Film 

thickness affected by drag force and gravity. Materials Letters, v. 62, n. 21-22, p. 3739-

3741,  2008. ISSN 0167577X.   

 

FAVARIM, H. R. Síntese, caracterização elétrica e estrutural de cerâmcias ferroelétricas de 

composição Ba0,90R0,10Ti1-xZrxO3(R=Ca, Sr).  2010.    

 

GAUCH, M.; EHLERS, H.; RISTAU, D. Mixing of PTFE and Oxides by Sputtering 

Techniques: A Comparison of Different Approaches. Procedia Technology, v. 15, n. 0, p. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040609003010654


63 

 

541-549, // 2014. ISSN 2212-0173. Disponível em: < 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212017314001297 >.  

 

HAERTLING, G. H. Ferroelectric Ceramics: History and Technology. Journal of the 

American Ceramic Society, v. 82, n. 4, p. 797-818,  1999. ISSN 1551-2916. Disponível em: 

< http://dx.doi.org/10.1111/j.1151-2916.1999.tb01840.x >.  

 

JIWEI, Z.  et al. Orientation control and dielectric properties of sol–gel deposited Ba (Ti, 

Zr)O3 thin films. Journal of Crystal Growth, v. 262, n. 1-4, p. 341-347,  2004. ISSN 

00220248.   

 

JOLY, M.  et al. Selective Solar Absorber Coatings on Receiver Tubes for CSP – Energy-

efficient Production Process by Sol-gel dip-coating and Subsequent Induction Heating. 

Energy Procedia, v. 57, n. 0, p. 487-496, // 2014. ISSN 1876-6102. Disponível em: < 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876610214015690 >.  

 

KIM, C. H.; LEE, M. Zirconium Titanate Thin Film Prepared by Surface Sol-Gel Process and 

Effects of Thickness on Dielectric Property. Korean Chem. Soc., v. 23, n. 5,  2002.    

 

LAWRENCE, C. J.; ZHOU, W. Spin coating of non-Newtonian fluids. Journal of Non-

Newtonian Fluid Mechanics, v. 39, n. 2, p. 137-187, // 1991. ISSN 0377-0257. Disponível 

em: < http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/037702579180010H >.  

 

LI, Z. C.; BERGMAN, B. Electrical properties and ageing characteristics of BaTiO3 ceramics 

doped by single dopants. Journal of the European Ceramic Society, v. 25, n. 4, p. 441-445, 

4// 2005. ISSN 0955-2219. Disponível em: < 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0955221904001359 >.  

 

LU, D.-Y.; HAN, D.-D. In-situ diffuse phase transition at the Curie point of BaTiO3 induced 

by amphoteric Ce3+/Ce4+ ions. Ceramics International, v. 39, n. 8, p. 9727-9730, 12// 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212017314001297
http://dx.doi.org/10.1111/j.1151-2916.1999.tb01840.x
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876610214015690
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/037702579180010H
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0955221904001359


64 

 

2013. ISSN 0272-8842. Disponível em: < 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272884213004483 >.  

 

LUURTSEMA, G. A. Spin Coating for rectangular substrates.  1997.    

 

MARQUES, L. G. A.  et al. Temperature dependence of dielectric properties for 

Ba(Zr0.25Ti0.75)O3 thin films obtained from the soft chemical method. Materials 

Chemistry and Physics, v. 105, n. 2-3, p. 293-297,  2007. ISSN 02540584.   

 

MELO, L. O. Preparação e caracterização de filmes finos sol-gel de Nb2O5 dopados com Li
+
 

visando possível aplicação em arquitetura.  2001.    

 

OH, J.  et al. The dependence of dielectric properties on the thickness of (Ba,Sr)TiO3 thin 

films. Current Applied Physics, v. 7, n. 2, p. 168-171,  2007. ISSN 15671739.   

 

OHRING, M. Chapter 3 - Thin-film evaporation processes. In: OHRING, M. (Ed.). Materials 

Science of Thin Films (Second Edition). San Diego: Academic Press, 2002.  p.95-144.  

ISBN 978-0-12-524975-1. 

 

OTSUKI, T.  et al. Chapter 2 - Ferroelectric Random Access Memory (feram) Technology. 

In: FRANCOMBE, M. H. (Ed.). Handbook of Thin Film Devices. Burlington: Academic 

Press, 2000.  p.47-77.  ISBN 978-0-12-265320-9. 

 

OUEDRAOGO, A.; CHANUSSOT, G.; BERGER, H. Determination of the phase transitions 

in BaTiO3 type crystals by using the theory of symmetry breaking: Etude des transitions de 

phase dans les cristaux du type BaTiO3 par la theorie des symetries brisees. Solid State 

Communications, v. 27, n. 2, p. 159-161, 7// 1978. ISSN 0038-1098. Disponível em: < 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0038109878908232 >.  

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272884213004483
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0038109878908232


65 

 

PARK, J. H.; KIM, Y. Ferroelectric-Paraelectric Phase Transition and Dielectric Relaxation 

in PMN-PT Relaxor Ferroelectrics. Journal of Korean Physical Society, v. 32,  1998.    

 

PONTES, F. M. Filmes Finos de (Ba,Sr)TiO3 Para Capacitores de Alta Densidade em 

Memórias. 2001 

 

QIAN, L.; PING, Y.; YUNBAI, L. Response surface modeling and optimization of a new 

impact-toughened mould material used in the shaping of sanitary ware. Materials & Design, 

v. 50, p. 191-197,  2013. ISSN 02613069.   

 

QUINTINO, L. 1 - Overview of coating technologies. In: MIRANDA, R. (Ed.). Surface 

Modification by Solid State Processing: Woodhead Publishing, 2014.  p.1-24.  ISBN 978-0-

85709-468-1. 

 

SARKAR, J. Chapter 2 - Sputtering and Thin Film Deposition. In: SARKAR, J. (Ed.). 

Sputtering Materials for VLSI and Thin Film Devices. Boston: William Andrew 

Publishing, 2014.  p.93-170.  ISBN 978-0-8155-1593-7. 

 

SIMON, Q.  et al. Synthesis of KTaxNb1−xO3 (KTN) powders and thin films by polymeric 

precursor method. Solid State Sciences, v. 11, n. 1, p. 91-95,  2009. ISSN 12932558.   

 

SOO, M. T.  et al. Design of hierarchically meso–macroporous tetragonal ZrO2 thin films 

with tunable thickness by spin-coating via sol–gel template route. Microporous and 

Mesoporous Materials, v. 167, p. 198-206,  2013. ISSN 13871811.   

 

TAKENAKA, T. 4 - Lead-free piezo-ceramics. In: UCHINO, K. (Ed.). Advanced 

Piezoelectric Materials: Woodhead Publishing, 2010.  p.130-170.  ISBN 978-1-84569-534-

7. 

 



66 

 

TANG, X. G.; CHEW, K. H.; CHAN, H. L. W. Diffuse phase transition and dielectric 

tunability of Ba(ZryTi1−y)O3 relaxor ferroelectric ceramics. Acta Materialia, v. 52, n. 17, p. 

5177-5183,  2004. ISSN 13596454.   

 

TONG, S.  et al. Effect of dead layer and strain on the diffuse phase transition of PLZT 

relaxor thin films. Acta Materialia, v. 59, n. 3, p. 1309-1316,  2011. ISSN 13596454.   

 

UCHINO, K. 3 - Relaxor ferroelectric-based ceramics. In: UCHINO, K. (Ed.). Advanced 

Piezoelectric Materials: Woodhead Publishing, 2010.  p.111-129.  ISBN 978-1-84569-534-

7. 

 

WANG, J. J.  et al. Strain effect on phase transitions of BaTiO3 nanowires. Acta Materialia, 

v. 59, n. 19, p. 7189-7198, 11// 2011. ISSN 1359-6454. Disponível em: < 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359645411005829 >.  

 

WATRAS, A.; PĄZIK, R.; DEREŃ, P. J. Optical properties of Ce3+ doped ABO3 

perovskites (A=La, Gd, Y and B=Al, Ga, Sc). Journal of Luminescence, v. 133, n. 0, p. 35-

38, 1// 2013. ISSN 0022-2313. Disponível em: < 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022231311006843 >.  

 

WILTSCHKA, O.  et al. Preparation, characterization, and preliminary biocompatibility 

evaluation of particulate spin-coated mesoporous silica films. Microporous and Mesoporous 

Materials, v. 188, p. 203-209,  2014. ISSN 13871811.   

 

WONG, C.  et al. Barium Titanate (BaTiO3). In: PALIK, E. D. (Ed.). Handbook of Optical 

Constants of Solids. Boston: Academic Press, 1998.  p.789-803.  ISBN 978-0-12-544422-4. 

 

WÖRDENWEBER, R. 1 - Deposition technologies, growth and properties of high-Tc films. 

In: QIU, X. G. (Ed.). High-Temperature Superconductors: Woodhead Publishing, 2011.  

p.3-38e.  ISBN 978-1-84569-578-1. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359645411005829
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022231311006843


67 

 

 

WU, L.  et al. Application of the Box–Behnken design to the optimization of process 

parameters in foam cup molding. Expert Systems with Applications, v. 39, n. 9, p. 8059-

8065,  2012. ISSN 09574174.   

 

 

 


